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CONTEÚDO COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

CONSÓRCIO (Art. 10, § 1º)  

ANEXO III 

 

II - demonstrativo dos contratos de rateio, no âmbito da gestão associada de serviços 

públicos: 

A Agir no exercício de 2021 não firmou nenhum contrato de rateio com os municípios 

consorciados.  

 

III - demonstrativos enviados aos entes consorciados com as informações das 

despesas realizadas com os recursos entregues em virtude dos contratos de rateio; 

A Agir no exercício de 2021 não realizou a utilização (execução) de superávit de 

exercícios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ANEXO V 

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

(Art. 9º, 14, § 1º) 

 

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS  

 

1- Informações Gerais: 

Entidade: Agência Intermunicipal de Regulação Controle e Fiscalização 

de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 

CNPJ: 11.762.843/0001-41 

Endereço: Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, Blumenau/Santa 

Catarina, CEP 89.036-200 

E-mail: agir@agir.sc.gov.br 

Sítio Eletrônico: www.agir.sc.gov.br 
 

2- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;  

 

 
 

3- Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares 

correspondentes. 

 

De acordo com o Novo Protocolo de Intenções da AGIR em seu Art. 8º, compete 
a AGIR: 
I - regular a prestação dos serviços públicos de competência municipal, através da 
fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo: 
a) aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados; 
b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 
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c) às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos; 
d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de 
sua fixação, reajuste e revisão; 
e) à medição, faturamento e cobrança de serviços; 
f) ao monitoramento dos custos; 
g) à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
h) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 
i) aos subsídios tarifários e não tarifários; 
j) aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 
k) às medidas de contingências e de emergências, inclusive de racionamento e outras 
pertinentes à manutenção, regularidade e segurança dos serviços públicos. 
II - acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo com 
as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes; 
III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços 
públicos regulados, prestando orientações necessárias, apurando as irregularidades e 
aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando 
prazos para o seu cumprimento; 
IV - buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão e 
autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos; 
V - requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos municipais 
regulados, as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função 
regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar 
diligências que se façam necessárias ao exercício de suas atribuições;  
VI - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o Poder Público e as 
prestadoras de serviços e entre estas e os consumidores, no limite das atribuições 
previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua regulação; 
VII - permitir o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação dos 
serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo quando 
protegidos pelo sigilo legal; 
VIII - avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos 
serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à continuidade da 
prestação dos serviços em conformidade com as metas e disposições contidas no 
planejamento e nas políticas públicas setoriais estabelecidas por cada município 
consorciado; 
IX - participar de audiências e consultas públicas referentes à prestação dos serviços 
públicos regulados, conforme conveniência da AGIR; 
X - analisar e aprovar os manuais de serviços e atendimento propostos pelos 
prestadores de serviços públicos regulados; 
XI - analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas e preços públicos, bem como 
fiscalizar taxas, mediante estudos apresentados pelos municípios consorciados e seus 
prestadores de serviços regulados; 
XII - manifestar-se, quando provocada pelo Poder Concedente, sobre as propostas de 
legislação e normas que digam respeito aos serviços públicos efetivamente regulados 
pela AGIR; 
XIII - prestar informações, quando solicitadas, aos conselhos municipais responsáveis 
pelo controle social dos serviços públicos regulados nos municípios consorciados; 
XIV - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas 
competências; 
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XV - arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive as taxas de regulação criadas por lei; 
XVI - admitir pessoal de acordo com a legislação aplicável e nos termos do presente 
Novo Protocolo de Intenções; 
XVII - elaborar seu Regimento Interno; 
XVIII - elaborar e fazer cumprir o Código de Ética pertinente à atuação dos seus 
dirigentes e servidores públicos; 
XIX - decidir sobre as matérias de sua competência, nos termos deste Novo Protocolo 
de Intenções. 

 

A seguir, apresentam-se as Leis sancionadas por cada município acerca do Novo 

Protocolo de Intenções da AGIR: 

Município: Sancionado 

Apiúna L.C. nº 167 de 11.04.2017 

Ascurra L.C. nº 177 de 11.05.2017 

Benedito Novo L.C. nº 145, de 15.03.2017 

Blumenau Lei Ordinária n° 8.363, 15.12.2016 

Botuverá L.C. n° 33, de 10.04.2017 

Brusque Lei Ordinária n° 4.090, de 18.10.2017 

Doutor Pedrinho L.C. nº 136, de 13.04.2017 

Gaspar L.C. n° 76, de 01.03.2017 

Guabiruba L.C. n° 1.576, de 23.02.2017 

Indaial Lei Ordinária n° 5397, de 17.04.2017 

Jaraguá do Sul Lei nº 8.016, de 24.07.2019 

Luiz Alves L.C. nº 19, de 15.04.2019 

Pomerode L.C. n° 303, de 20.06.2017 

Rio dos Cedros L.C. nº 281, de 23.02.2017 

Rodeio L.C. n° 62, de 08.03.2017 

Timbó L.C. n° 485, de 24.03.2017 

 

3) Contingenciamento de despesas no exercício 

Não consta contingenciamento de despesas da AGIR no exercício 2021. 

 

4) Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos 

Durante o exercício de 2021 não houve reconhecimento de passivos por 

insuficiência de créditos ou recursos. 

 

5) As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e 

não processados por mais de um exercício financeiro 

Não há empenhos de restos a pagar processados e não processados por mais 

de exercício anterior. 

 

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, 

TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, 
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DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS 

BENEFICIÁRIOS. 

Durante o exercício de 2021 não houve transferências de recursos mediante 

convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congênere. 

 

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 

8.666/1993: 

 

Resolução nº 001/2010, instituiu o Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina – DOM/SC, como órgão oficial das publicações legais da AGIR. 

 

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE 

CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, 

DEMONSTRANDO:  

 

a) Recomendações expedidas e providências adotadas: 

Recomendações atendidas 

Recomendaçõe

s 

Providência Sugerida Setor 

Responsável 

Providências 

adotadas 

Resultados obtidos 

Comunicado 

Interno C.I 

001/2021 

(15/01/2021) 

Comunicado TCE N. 07/2020 

Proibição de Contratação 

Administrativo Fornecedor incluso 
na relação de 
empresas com 
impedimento. 

Proteção. Preservar a 

instituição de uso de recursos 

públicos com empresas 

inidôneas. 

Comunicado 

Interno C.I 

002/2021 

(16/02/2021) 

PORTARIA Nº TC-006/2021 - 

Trata das prestações de 

contas relativas ao exercício 

financeiro de 2020, a serem 

apresentadas em 2021. 

 

Administrativo Orientação recebida 
e mantida para 
conhecimento e 
consulta. 

Atendimento às exigências 

dos órgãos externos para 

controle orçamentário. 

Comunicado 

Interno C.I 

003/2021 

(02/03/2021) 

Comunicado TCE N. 01/2021 

Proibição de Contratação 

Administrativo Fornecedor incluso 
na relação de 
empresas com 
impedimento. 

Proteção. Preservar a 

instituição de uso de recursos 

públicos com empresas 

inidôneas. 

Comunicado 

Interno C.I 

004/2021 

(05/03/2021) 

Comunicado TCE N. 02/2021 

Proibição de Contratação 

Administrativo Fornecedor incluso 
na relação de 
empresas com 
impedimento. 

Proteção. Preservar a 

instituição de uso de recursos 

públicos com empresas 

inidôneas. 

Comunicado 

Interno C.I 

005/2021 

(17/05/2021) 

Impossibilidade de 

concessão de Revisão Geral 

Anual na vigência da Lei 

Complementar 173/2020. 

 

 

Direção Geral Indicações realizadas 
conforme solicitado. 

Atendimento às exigências 

dos órgãos externos para 

controle orçamentário. 

Comunicado 

Interno C.I 

006/2021 

(09/06/2021) 

Comunicado TCE N. 07/2021 

Proibição de Contratação. 

Administrativo Fornecedor incluso 
na relação de 
empresas com 
impedimento. 

Proteção. Preservar a 

instituição de uso de recursos 

públicos com empresas 

inidôneas. 
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Comunicado 

Interno C.I 

008/2021 

(28/06/2021) 

Decisão no Processo que 

trata de consulta sobre 

revisão geral anual @CON 

21/00195659. 

Direção Geral Ciência e 
acompanhamento. 

Atendimento às exigências 

dos órgãos externos para 

controle orçamentário. 

Orientação 

Interna 

(01/07/2021) 

Plataforma e-prevenção. Direção Geral Orientação acatada 
acerca da 
necessidade em 
aderir e preencher a 
plataforma e-
Prevenção. 

Como iniciativa de prevenção 
à Corrupção, torna-se possível 
mapear e diagnosticar a 
suscetibilidade à corrupção 
por meio do questionário 
auto avaliativo.  

Orientação 

Interna 

(01/07/2021) 

Portaria nº TC 0158/2021 

TCESC. 

Direção Geral Ciência acerca da 
Portaria nº TC 
0158/2021, em 
complemento a 
Portaria nº TC 
0339/2019, que 
define as entidades a 
serem fiscalizadas 
pela Diretoria de 
Empresas e 
Entidades 
Congêneres – DEC. 

Controle e transparência, em 
consonância com as 
orientações e entendimento 
dos órgãos externos. 

Comunicado 

Interno C.I 

009.2021 

(29/06/2021) 

Orçamento Rateio 2022. Direção Geral Não coube, pois o 
Consórcio não terá 
rateio no exercício 
2021. Comunicado 
recebido e arquivado 
para conhecimento 
em futuros contratos 
de rateio. 

Transparência e controle 
orçamentário. 

Comunicado 

Interno C.I 

010/2021 

(13/07/2021) 

COMUNICADO DLC/DIE N. 

01/2021 do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa 

Catarina TCESC, 

comunicando decisão onde 

estabelece que os entes e 

órgãos da esfera municipal 

estão dispensados de enviar 

a este Tribunal 

procedimentos de dispensa 

ou inexigibilidade de 

licitação em valor inferior a 

R$ 4.000,00. 

Administrativo Orientação recebida 
e mantida para 
conhecimento e 
consulta. 

Atendimento às exigências 
dos órgãos de controle 
externos. 

Comunicado 

Interno C.I 

011.2021 

(21/07/2021) 

Decisão no Processo @REP 

19/00916573 que trata 

acerca da irregularidade na 

contratação, por dispensa 

de licitação, quando o 

objeto contratado não se 

insere na finalidade 

institucional da entidade e 

não possui correlação com o 

conceito de 

“desenvolvimento 

Direção Geral Ciência e 
acompanhamento. 

Atendimento às exigências 
dos órgãos externos para 
aprimoramento de controles. 
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institucional”. 

Orientação C.I 

001.2021 

(19/08/2021) 

Orienta os servidores que 

atuam no cadastramento de 

contratos e da contabilidade 

dos Consórcios Públicos 

acerca do cadastro de 

Contratos de Rateio 

objetivamente sobre os 

lançamentos contábeis de 

Rateio no módulo 

Suprimentos > Compras e 

Contratos do Sistema IPM. 

Administrativo Ciência e 
acompanhamento. 

Não aplicável. A Agir no 

exercício de 2021 não firmou 

nenhum contrato de rateio 

com os municípios 

consorciados.  

 

Orientação 

Interna 

(31/08/2021) 

e-Sfinge On-line TCE-SC de 

Atos de Pessoal. 

Direção Geral Orientação acatada 
acerca de nota 
técnica emitida sobre 
os processos de 
geração e envio dos 
dados do novo e-
Sfinge on-line do 
Tribunal de Contas 
de Santa Catarina. 

Atendimento às exigências 
dos órgãos externos para 
aprimoramento de controles 
em tempo real das 
informações, na medida em 
que ocorrem os eventos. 

 

Comunicado 

Interno C.I 

014.2021 

(06/10/2021) 

Esclarecimento de dúvidas 

acerca da operacionalização 

do sistema Atende.Net da 

empresa IPM apresentadas 

à controladoria interna, 

relacionadas aos 

procedimentos de inclusão 

de informações de 

processos de compras e 

contratos que 

consequentemente são 

enviados ao Tribunal de 

Contas de Santa Catarina 

através do e-Sfinge on-line. 

Administrativo Ciência e 
acompanhamento. 

Atendimento às exigências 
dos órgãos externos para 
aprimoramento de controles. 

Orientação C.I 

002.2021 

(09/11/2021) 

Orienta os 

Gestores/Diretores/ 

Coordenadores sobre a 

necessidade de organizar os 

fluxos de informações entre 

os Consórcios Públicos e o 

responsável pelo Recursos 

Humanos (contratado). 

Direção Geral Adoção da 
orientação e 
organização dos 
fluxos de 
informações. 

Controle e organização, em 
consonância com as 
orientações e entendimento 
dos órgãos externos. 

 

b) Recomendações pendentes: 

Sem recomendações pendentes. 

 

Desta forma, restam detalhadas as informações pontuadas como imprescindíveis 

pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, no que foi aplicável a este Consórcio 
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Público, os quais são colocados à disposição deste Colendo Órgão de Controle para 

verificação e conhecimento. 

 

Este é o Relatório. 

 

Blumenau - SC, fevereiro de 2022. 

 

 

______________________________ 

Diretor Geral da AGIR. 


